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Lista de documentos para Seleção Aluno 
Especial 

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da 
Paraíba (PPGS/UFPB) recebe, de acordo com a data disposta em calendário 
acadêmico do PPGS, as inscrições para Aluno(a) Especial, podendo ser admitido 
para matrícula em disciplinas, na condição de alunos(as) especiais, graduado(a), 
mestre ou doutor(a) ou graduandos, estes últimos, desde que participem de grupos 
de pesquisa e sejam encaminhados por líderes/orientadores credenciados em 
Programa de Pós-graduação da UFPB); O aluno especial poderá cursar um máximo 
de 2 disciplinas ou 12 créditos.  

Os alunos interessados devem preencher e entregar os seguintes documentos 
por e-mail (selecaoppgs.ufpb@gmail.com). Não serão aceitos documentos ilegíveis 
ou enviados para outro e-mail. 

*Ficha de Matrícula de aluno especial e Carta de intenções (preenchimento eletrônico.) 
(http://www.cchla.ufpb.br/ppgs/contents/menu/discentes/formularios) 

*Cópias de RG e CPF;  

*Cópia do Diploma de Graduação/Mestrado; 

*Cópia simples do Currículo Lattes; 

*Carta de indicação assinada por orientador credenciado em Programa de Pós-
graduação da UFPB (Graduandos); 

A entrega dos documentos acima NÃO GARANTE A MATRÍCULA. 

O candidato, caso queira cursar mais de uma disciplina como aluno especial, 
deve entregar uma ficha de matrícula e carta de intenções por disciplina que deseja se 
matricular (máx. de 2 disciplinas). 

Caso o candidato tenha vínculo ativo em outro Programa de Pós-Graduação da 
UFPB, é necessário que o candidato entre em contato com o PPG (com matrícula 
ativa) e solicite o cancelamento da matrícula. Não é possível realizar a matrícula, como 
aluno especial do PPGS, de candidatos que tenham vínculo ativo em qualquer outro 
Programa de Pós-Graduação na UFPB. 

A aprovação como aluno especial está condicionada a parecer do docente 
responsável pela disciplina e aprovação do Colegiado, não sendo esta 
decisão/aprovação passível de RECURSO ou RECONSIDERAÇÃO. 

João Pessoa, 17 de março de 2021. 
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